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Presage explora a perícia artesanal japonesa
e introduz um novo calibre, mais fino

Mostrador em esmalte Shippo, criado especialmente para Presage

Desde que foi apresentada pela primeira vez ao mundo, em 2016, a colecção Presage incorpora
dois aspectos centrais do carácter da Seiko: o nosso respeito pela perícia artesanal japonesa
tradicional, e a nossa competência técnica em relojoaria mecânica, acumulada ao longo de muitos
anos. Com a colecção de 2018, Presage volta a oferecer uma demonstração vívida da capacidade
da Seiko em explorar novos caminhos de desenvolvimento em ambas as dimensões.
A Edição Limitada em Esmalte Shippo
Shippo é um tipo específico de esmalte desenvolvido no Japão no século XVII. A principal diferença
em relação ao esmalte de porcelana reside na forma como é polido depois de cozido, um processo
que é particularmente desafiante num mostrador que não tem mais de 1 mm de espessura. O
mostrador Presage em esmalte Shippo é fabricado pela Ando Cloisonne, uma manufactura
especializada sediada em Nagoya e com mais de 100 anos de história. O artesão Wataru Totani
aplica o esmalte manualmente sobre a superfície do mostrador. Para garantir que os mostradores
cumprem os elevados padrões ecológicos e de segurança da Seiko, assim como a Directiva RoHS
da União Europeia, é usado um esmalte livre de chumbo desenvolvido especialmente para estes
relógios. O mostrador é depois cozido a 800 graus Celsius. Os processos de pintura e cozimento
são repetidos várias vezes para garantir a homogeneidade do esmalte. Apenas quando Totani está
completamente satisfeito é que o mostrador é polido para que o delicado padrão emerja, e se
consiga obter uma superfície plana perfeita.
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O mostrador desta nova criação Presage é de um azul profundo que reflecte a cor do oceano. É
através do oceano que o Japão absorve elementos de outras culturas, mas é igualmente verdade
que o oceano também isolou o país de influências exteriores. Graças a esta ambivalência, muitos
aspectos da vida japonesa, da arte à indústria, chegaram através dos oceanos mas, uma vez no
arquipélago, desenvolveram um carácter japonês próprio. O trabalho artesanal por detrás do
esmalte Shippo é um exemplo perfeito: chegou através dos mares mas, uma vez aqui, evoluiu e
amadureceu de forma japonesa. A Seiko exibe com orgulho o seu respeito pelo papel do oceano na
formação das tradições japonesas com a Edição Limitada Presage em Esmalte Shippo. O azul
profundo e duradouro do esmalte reflecte o azul perpétuo dos mares que rodeiam o Japão, e o
padrão do mostrador faz eco do movimento contínuo das ondas que batem nas suas costas.

Um novo calibre e um novo perfil para Presage.

O novo Presage, mais esguio, é tornado possível graças a um novo calibre e a uma nova construção de caixa

É com orgulho que anunciamos a criação de um novo calibre automático, o 6L35, com a nova
colecção Presage. O novo calibre foi concebido para ser esguio. Tem especificações mais elevadas
que o nosso 6R15, um calibre muito admirado e fiável, mas tem apenas 3,7 mm de profundidade, o
que equivale a menos 1,3mm de espessura. Este novo relógio é disponibilizado numa edição
limitada de 1.881 peças, em homenagem ao ano de fundação da Seiko.
Não só o movimento é mais estreito, como a nova construção de caixa permite acentuar este
aspecto. O movimento é inserido pela parte frontal da caixa, o que permite que as laterais sejam
inclinadas para dentro, e que o relógio assente no pulso de forma mais confortável.
Consequentemente, este tipo de construção implica que o bisel seja removido para aceder ao
movimento quando o relógio é aberto para inspecção ou reparação e, por isso, para garantir a sua
durabilidade, o bisel é aparafusado e coberto por um bisel secundário para preservar as linhas
perfeitas da caixa. O relógio em si é verdadeiramente merecedor deste novo calibre. A caixa é
polida com a técnica Zaratsu, exclusiva da Seiko, e é protegida por um revestimento super-rígido. O
vidro de safira tem um tratamento super-transparente para garantir a alta legibilidade em quaisquer
condições. O ponteiro dos segundos é em aço temperado azul, e o mostrador apresenta um padrão
texturado delicado.
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A Edição Limitada em Esmalte Shippo
Automático com indicador de reserva de marcha: SPB073
Calibre 6R27 (SPB073
Três ponteiros com calendário e indicador de reserva de marcha
Vibrações: 28.800 vibrações por hora (8 batimentos por segundo)
Reserva de marcha: 45 horas
Número de jóias: 29 rubis

Automático: SPB075
Calibre 6R15 (SPB075)
Três ponteiros com calendário
Vibrações: 21.600 vibrações por hora (6 batimentos por segundo)
Reserva de marcha: 50 horas
Número de jóias: 23 rubis
Especificações
Caixa em aço inoxidável, mostrador em Esmalte Shippo
Vidro de safira de dupla curvatura com tratamento anti-reflexo
Tampa de rosca transparente (movimento à vista)
Diâmetro: 40,6mm (SPB073) / 40,0mm (SPB075)
Espessura: 14,1mm (SPB073) / 12,4mm (SPB075)
Resistência à água: 10 bar
Resistência magnética: 4.800 A/m
Bracelete em pele de crocodilo com fecho de báscula triplo e botão de
segurança
Preço recomendado de venda ao público na Europa:
1.650€ (SPB073) | 1.450€ (SPB075)
Edição Limitada de 2.500 peças

Automático: SJE073
Calibre 6L35
Vibrações: 28.800 vibrações por hora (8 batimentos por segundo)
Reserva de marcha: 45 horas
Número de jóias: 26 rubis
Especificações
Caixa em aço inoxidável com revestimento super-rígido
Vidro de safira com revestimento super-transparente
Bisel de rosca, Tampa transparente (movimento à vista)
Diâmetro: 40,7mm. Espessura: 9,8mm
Resistência à água: 10 bar
Resistência magnética: 4.800 A/m
Bracelete em aço inoxidável com revestimento super-rígido com fecho de
báscula triplo com botão de segurança
Preço recomendado de venda ao público na Europa: 2.200€
Edição Limitada de 1.881 peças
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